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Introduktion
Det här är Örebropartiets kommunbudget för 2021 med plan för 2022 och 2023.
Denna kommunbudget är en skuggbudget. En skuggbudget byggs utifrån det budgetunderlag (”Övergripande strategier och
budget”, förkortad ÖSB) som de styrande partierna presenterar.
Som opposition har man, jämfört med kommunstyret, inte riktigt samma möjligheter till tillgång och insyn gällande
kommunverksamhetens alla delar.
Det är tredje gången Örebropartiet presenterar en budget för Örebro kommun.

Budgetens disposition
Budgeten har en viss form av struktur som bygger på hur kommunen är organiserad utifrån nämnder och förvaltningar.

I Örebro kommun har vi fortfarande en organisationsstruktur där driftsnämnder är underordnade ”mellannivåer”, sk
”programnämnder”. Örebropartiet förespråkar en annan organisatorisk modell, där man slopar programområdena. Just nu
pågår ett arbete inom kommunen att göra just det. Processen är påbörjad men långt ifrån färdig.
Respektive reformförslag redovisas därför utifrån nuvarande organisationsstruktur. I bästa fall.
I vissa fall kan en budgetpost som har att göra med exempelvis programområde ”Barn och Utbildning” (BoU) ligga under
någon av kommunstyrelseposterna. Det beror på att kommunstyrelsen kan hålla inne pengar som tex gäller kompensation för
ökade elevunderlag eller en framtida driftkostnadskonsekvens av en investering. Det här innebär att man inte ska stirra sig för
blind på hur mycket respektive parti spenderar under respektive programområde. Det innebär också att det inte alltid är så lätt
för utomstående att ta reda på hur mycket ett visst projekt kostar om det projektet är uppdelat på fem olika platser i budgeten.
•

Vi har för enkelhetens skull i vissa fall valt att budgetera en post på en viss plats i kommunstrukturen trots att den
posten kanske har en påverkan på flertalet nämnder och i själva verket kommer behöva delas upp över flera
nämnders kostnader. I de fall då vi gjort så är syftet att respektive nämnd som fått en sådan budgetpost ska
kompenseras av de nämnder som också omfattas av nämnda reform och/eller sparförslag.

Ett exempel på det är effekterna av de halverade kommunalrådsarvoden som vi helt enkelt valt att bokföra under
kommunledning istället för att gå in i varenda nämnd och skriva ut prognosticerad effekt av halveringen. Här är tanken att
respektive nämnd helt enkelt kompenserar kommunledningen för effekterna avseende halveringen av arvodena.
•

•

I denna budget fokuserar vi främst på respektive reform- och/eller besparingsförslag. Vi har försökt att inte dryga ut
texten med visioner och målområden som redan bör anses självklara, exempelvis att kommunen ska motverka
fattigdom, hemlöshet, giftigt dricksvatten osv. Eller att kommunen ska verka för ökad måluppfyllelse i skolan, eller
att man ska bygga enligt översiktsplanen. Det är rena självklarheter, åtminstone enligt oss i Örebropartiet. För den
som är nyfiken på partiets politiska riktning finns vårt valprogram att läsa på vår hemsida.
Vi har inte heller sett behov av att kopiera in nämndreglementet in i vår budget. Liknande kan sägas gällande
bolagsdirektiven.
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Prognoser och förutsättningar
Skattekraft
Örebro kommuns totala skattekraft sägs utgöra ca 33,9 miljarder kronor, en skattekrona motsvarar således 339 miljoner
kronor.
•

Örebropartiet gick till val på att inte höja eller sänka skatten. Vi utgår därför från samma skattesats som ÖSB, 21,35
kronor för år 2021, 2022 och 2023.

Det vi vill göra är att omfördela i de pengar kommunen redan har och skapa en långsiktigt hållbar verksamhet som ska kunna
klara sig år framöver utan hjälp av en extra skattehöjning.
Den interna skattekraften finansierar endast 78 procent av verksamheten. Det innebär att mer än en femtedel av den
kommunala verksamheten är beroende av ekonomiskt bistånd från staten och andra kommuner via utjämningssystemet.

Skuldsättning
Sedan 1990-talets början har kommunskulden legat strax under eller över 6 miljarder, en trend som höll i sig i ungefär 20 år
oavsett kommunstyre, fram till 2011 då nuvarande kommunstyre tillträdde.
•

Just nu pendlar kommunskulden mellan 16 och 17 miljarder. Örebro tillhör idag en av de mest skuldsatta
kommunerna i landet.

S-C-KD har nästintill tredubblat skulden under sina tio år vid makten. I sin iver att slösa skattebetalarnas pengar på
Kulturkvarter, superbussar och kromade äppelskrutt har man skuldsatt örebroare i generationer framöver.

Som försvar för sitt slöseri anförs argument i stil med att man kan betala av skulden genom att sälja ut kommunens mark,
skolor, äldreboenden och övriga tillgångar som sägs uppgå till ett värde någonstans över 40 miljarder.
Om vi säljer av tillgångar till ett värde motsvarande kommunskulden kommer vi tappa intäktskällor och möjligheter till
kontroll över samhällsutvecklingen. Med det sistnämnda åsyftas folkvalda politikers möjligheter att lösa medborgares
problem.
En kommun kan tex påverka bostadsmarknaden via en stark allmännytta som ÖBO. ÖBO har i egenskap av sin storlek
möjlighet att agera normerande för hela kommunala bostadsmarknaden varmed bolaget kan användas till att pressa
bostadspriserna på ett sätt som gynnar folkflertalet. Säljs stora delar av ÖBO säljs också de möjligheterna.
Liknande exempel kan göras med våra skolfastighetsbolag Futurum och till viss del Örebroporten. Via våra kommunala
bolag har vi möjlighet att pressa hyreskostnaderna för våra egna skolor i en högre utsträckning än vad vi skulle ha om dessa
möjligheter hade sålts ut.
Att, i värsta Lyxfällan-anda, hävda att den ökade skuldsättningen inte är så farlig pga ”vi har ju tillgångar” vittnar om en
mycket farlig politisk attityd från styrande partier.
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Om skulden fortsätter att öka kommer två politiska åtgärder att bli oundvikliga:
1.
2.
3.

Kommunen måste sälja tillgångar/intäktskällor/politiskt manöverutrymme.
Kommunen måste höja skatter och avgifter.
Alternativt en kombination av allt ovanstående.

Örebropartiet betraktar samtliga av dessa scenarion som scenarion där kommuninvånarna förlorar.
•

Kommunen måste minska sin skuldsättning, den första åtgärden i den processen måste vara att sluta slösa
skattepengar på saker vi kan klara oss utan. Dit räknas inte vård, skola eller omsorg. Dit räknas däremot
Kulturkvarter, Superbussar och kromade fruktstatyer. Det är vad Örebropartiet skulle göra i styrande ställning.
Kommunstyret gör exakta motsatsen.

Hela kommunskulden kan inte förklaras utifrån skrytbyggen och dravel, en stor del beror också på att kommunstyret ser
behovet av att investera i infrastruktur, bostäder, skolor och äldreboenden. Här är Örebropartiet helt överens med styret,
självklart ska kommunen genomföra den typen av investeringar.
Bostadsbyggande kan vara en investering i ordets rätta bemärkelse förutsatt att det bidrar till en ökning av produktiva
medborgare som kan genera en positiv effekt på kommunens ekonomi.
Men även här finns det risker. Det gäller att de verksamheter och byggnader som man investerar i motsvaras av en reellt
existerande efterfrågan.
•

I dagsläget genomförs dessa investeringar utifrån antaganden som baserar sig på extremt bristfälliga underlag.

Befolkningsprognos
Befolkningsprognosen från konsulterna på Statisticon är även detta år, precis som året innan och året innan det, mycket
bristfällig för den som önskar få en mer fullständig bild av vilka demografiska förändringar som Örebro kommun står inför.
Prognosen redogör kort för förändringar av antalet personer inom åldersspann och könskategorier.
Örebropartiet har påpekat det problematiska med att vi enbart erhåller lite kvantitativa data om hur många som väntas flytta
till Örebro eller inte. Utöver att veta ”hur många” behöver vi också veta ”vilka?”. Är det analfabeter? Höginkomsttagare?
Tjänstemän? Industriarbetare? Alltså inte bara kvantitet, även kvalitet!
Något vi dock vet är att andelen personer som kommer behöva bli försörjda av andra individer i samhället ökar, medan
andelen som försörjer minskar. Den ekvationen är ohållbar och kräver en politisk helomvändning, framförallt inom det
migrationspolitiska området.
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Investeringar
•
•

Investeringsprogrammet ska göras om i grunden. Investeringar som inte är av akut och nödvändig karaktär ska
skjutas på framtiden eller ställas in.
Till dess att hela investeringsprogrammet är reviderat gäller följande förslag.

Tyvärr har vi i år inte fått tillgång till det totala investeringsunderlaget, något som förvårar våra möjligheter att presentera ett
fullgott alternativ.
När det gäller bolagen sitter vi bara med ena halvan av investeringsprogrammet, den som rör driftskostnader.
Utan att ha fått full insyn i bolagens investeringar har vi ändå kunnat plocka bort en del poster.

Örebropartiet har försökt rensa investeringsprogrammet på poster vi inte anser direkt nödvändiga. Hit räknas bland annat
digitaliseringssatsningar, fordonsinköp, skrytbyggen, BRT och en väldans massa konst. Utifrån tidigare års fullständiga
investeringsunderlag tror vi även att man kan göra vissa nödvändiga satsningar billigare.
Vissa av driftkostnadskonsekvenserna har justerats utifrån Örebropartiets hyresrockader inom BoU och bolag.
En jämförelse mellan ÖSB:s investeringsunderlag och Örebropartiets investeringsunderlag kan ändå ge en tydlig bild av i
vilken riktning Örebropartiet vill styra investeringarna. Vi vill kraftigt minska investeringarna och börja betala av
kommunskulden snarast möjligt. Utifrån det vi fått tillgång till kan vi se följande skillnader för fyraårsperioden:
•
•
•

Vi genomför besparingar inom investeringsprogrammet på 916,5 miljoner kronor jämfört med styrets förslag till
investeringsprogram.
Våra driftkostnadskonsekvenser av investeringsprogrammet blir hälften 101,5 miljoner, ungefär hälften av styrets
200,3 miljoner.
Våra driftkostnadskonsekvenser avseende bolagen ligger på 378,5 miljoner för perioden, jämfört med styrets 416,4
miljoner.

Vi behöver dock tillgång till de fullständiga underlagen så att vi kan bedöma hur nödvändig respektive satsning är för att
kunna ge ett mer genomarbetat besked.
Utifrån de underlag som nu är tillgängliga, där vi inte riktigt vet hur akut åtgärden är, vill vi inte riskera att plocka bort för
mycket. Trots det anser vi ändå att vårt förslag till investeringsprogram är att föredra framför ÖSB:n.
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Finansiella mål
Örebropartiet anger likande finansiella mål som styret förutom just resultatmålet där vi föreslår att resultatet ska vara minst 1
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, medan styret anger målet för 2021 till 0,7%.
•
•
•
•
•

Örebropartiet vill bibehålla skattesatsen på nivån av 21,35 kronor för 2021, 2022 och 2023.
Verksamhetens resultat ska uppgå till minst 1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Kommunens egna investeringar i skattefinansierad verksamhet ska ha en självfinansieringsgrad på minst 70%.
Koncernens investeringar i skattefinansierad verksamhet, exklusive exploateringsinvesteringar, får inte överskrida
14% av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Kommunens soliditet ska uppgå till minst 50%, inklusive pensionsförpliktelser men exklusive internbankens
påverkan.

Dessa mål behöver justeras över tid.
Som framgår av ÖSB sid 25, spenderar vi just nu en bra bit över våra tillgångar.
”De senaste fem åren har de skattefinansierade investeringarna uppgått till 16% av skatteintäkter och generella statsbidrag i
snitt per år. Med den investeringsnivån behöver kommunens resultat uppgå till 7 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag för att nettolåneskulden i den skattefinansierade verksamheten inte ska öka.”
Örebropartiet vill minska investeringarna och driftkostnaderna för att uppnå en jämnvikt för att därefter successivt börja
betala av kommunskulden.
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Resultatbudget
Örebropartiet:

Vi gör ett avsevärt högre resultat än nuvarande kommunstyre.
Sett till verksamhetens resultat ligger vi 82,8 miljoner över kommunstyret. Vi minskar dock utdelningsgraden från bolagen då
vi istället vill nyttja bolagens potential att kunna avlasta nämndernas driftkostnader inom ramen för bolagens verksamheter
snarare än inom ramen för bolagens respektive resultat.
•

Den slutgiltiga skillnaden mellan Örebropartiets kommunbudget och de styrande S-C-KD:s ÖSB blir således +61
miljoner.

Skillnaden på en fyraårsperiod blir ”om allting lika” 402 miljoner högre resultat för kommunen med Örebropartiets budget
jämfört med nuvarande kommunstyres budget.

ÖSB:
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Örebropartiets prioriteringar
Driftbudgetramar
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Reformutrymme och reformer
Nedan listas Örebropartiets omprioriteringar i form av satsningar (reformer) och besparingar (reformutrymme). Genom att
omfördela inom befintlig budget frigör vi ett reformutrymme på 423,5 miljoner.
Respektive post förklaras under ”Driftbudgetförändringar” och går även att hitta under innehållsförteckningen.
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Driftbudgetförändringar
Programnämnd Barn och Utbildning
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Slopat effektiviseringskrav barn och utbildning
Istället för att skära ner på skolan väljer Örebropartiet att inte skära ner på skolan. Vi slopar det generella
effektiviseringskravet på programområde BoU.

Resursförstärkning skolans kärnverksamhet
Vi skjuter till 75 miljoner extra till skolans kärnverksamhet, tillsammans med slopat effektiviseringskrav blir det 101
miljoner extra till skolans kärnverksamhet jämfört med ÖSB.
Medlen ska främst gå till att anställa fler behöriga lärare samt förbättra löner och arbetsvillkor för redan existerande
personalstyrka. Medlen ska också användas till att anställa personal som kan avlasta lärarna så att lärarna ska få möjlighet att
fullt ut fokusera på sin profession.

Öppna Kilsmoskolan igen
Örebropartiet var emot nedläggningen av Kilsmoskolan. Vi vill öppna skolan igen, därför har vi budgeterat för det.

Slopa projektet ”Topp 25”
Vi slopar politikernas prestigeprojekt Topp 25 och allokerar de resterande 4 miljoner som finns kvar där till skolans
kärnverksamhet istället.

Besparing hemspråk
Vi genomför en besparing på hemspråk med 8 miljoner. Pengarna ska hämtas hem genom slimmad organisation och mer
grundlig prövning av vilka elever som faktiskt bör anses vara i behov av att lära sig sina föräldrars modersmål.
Örebropartiet förespråkar assimilering och att alla barn till fullo ska införlivas med det svenska samhället, vi ser således inte
hemspråksundervisningen som högt prioriterad. Vi menar snarare att det är ett större problem att alla barn inte lär sig
tillräcklig svenska.

Driftkostnadskonsekvenser pga minskade investeringar
Till följd av nerbantat investeringsprogram, främst inom ramen för de digitaliseringssatsningar som politikerna vill tvinga på
skolan, frigörs 10,7 miljoner.

Inte ett öre till islamistskolorna!
Enligt lag ska privata aktörer som bedriver förskola, grundskola eller gymnasieskola erhålla ersättning från det offentliga.
Örebroarna betalar årligen 595,5 skattemiljoner till de privata aktörer som är verksamma inom nämnda område.
Av dessa 595,5 miljoner går 12%, 71,5 miljoner, till islamistiska indoktrineringsverksamheter.
Örebropartiet har försökt förmå de andra partierna att vidta hårda åtgärder mot de islamistiska friskoleaktörerna i syfte att
stänga ner dem, men inget annat parti har vågat löpa linan ut varmed örebroarna fortsatt tvingas finansiera islamistisk
indoktrinering av barn via skattsedeln.
Dagen Örebropartiet styr kommunen kommer resursfördelningsmodellen göras om i grunden. Vi kommer också strypa
ersättningarna till islamisterna och kommer driva den processen öppet och offentligt i syfte att tvinga fram en förändring av
lagarna.
Därför räknar vi bort ersättningarna till de islamistiska aktörerna som uppgår till sammanlagt 71 482 000 kronor.
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Resterande poster – Örebropartiets hyresjusteringar och utgiftsrockader inom BoU
Enligt lagen ska fristående skolor ersättas med kommunens genomsnittliga lokalkostnad per elev. Denna del av
resursfördelningsmodellen kallas för ”lokaltilldelning”.
Det innebär att på varje krona som vi i kommunen betalar i hyra för våra elever måste vi också ersätta en summa till de
fristående skolorna.
En hyresökning i kommunen blir således alltid två händelser i skolbudgeten;
1.
2.

En hyresökning för kommunala skolor.
Fristående skolor får mer pengar pga relation till de totala hyresnivåerna för de kommunala skolorna.

Örebros kommunala skolor betalar totalt 601 852 000 kronor i hyra för år 2020. Därmed blir kommunen också tvungen att
ersätta de fristående aktörerna med ett belopp motsvarande 125 033 000 kronor.
OBS: i dessa siffror inkluderas samtliga skolor, även de som kommenteras under föregående rubrik.
Typ av aktör Förskolor
Kommunala
Fristående

F-9

Gymnasium Tot

147 324 000 335 099 000 119 429 000 601 852 000
20 083 000

78 616 000

26 334 000 125 033 000

Då en hyresökning inom kommunala skolor alltid innebär två händelser, gäller samma regel även åt andra hållet. En
hyressänkning innebär således också alltid två händelser.
1.
2.

En hyressänkning för kommunala skolor.
Beloppet som de privata aktörerna erhåller minskar i relation till de totala hyresnivåerna för de kommunala
skolorna.

Det innebär alltså att om kommunen sänkte sina hyror med 100% och samtidigt kompenserade sina kommunala bolag – som
äger de kommunala skolornas lokaler – genom att ta över driftskostnader i motsvarande grad, skulle det bli ett nollsummespel
inom kommunkoncernen.
Men samtidigt skulle de privata aktörerna gå miste om 125 miljoner eftersom dessa pengar skulle stanna inom kommunen.
Man skulle således, sett utifrån kommunens perspektiv, gå 125 miljoner ”i vinst” utan att för den delen rucka på det faktum
att kommunala och fristående aktörer erhåller precis lika mycket i hyresersättning.
Om liknande operation genomfördes men där kommunen istället för att helt slopa hyrorna, sänkte samtliga hyror med 90%
skulle kommunen behöva genomföra intäkts och utgiftsrockader inom sin koncern för belopp om 541 666 800 kronor men
därigenom frigöra 112 529 700 kronor.
Om Örebro kommun gjorde detta, dvs genomförde en så kraftfull hyresreducering av sina egna fastigheter helt i enligt med
den fria marknadens regler, skulle vi nog dock hamna i en rättstvist med de tyngre friskolekoncernerna.
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Vårt förslag
Därför föreslår vi istället blygsamma hyresreduceringar på 10–15 % för första året. Därefter ska hyresreduceringen successivt
fortsätta år efter år, i lagom takt.
Hyresjusteringen exkluderar siffrorna för de islamistiska indoktrineringsverksamheter som vi kommenterat i föregående
budgetpost.
Förhållanden är således justerade enligt följande:
Typ av aktör Förskolor
Kommunala
Fristående

F-9

Gymnasium Tot

147 324 000 335 099 000 119 429 000 601 852 000
16 471 000

67 624 000

26 334 000 110 429 000

Vi föreslår:
•

15 % hyressänkning för kommunens verksamheter inom F-9.

Detta kräver en omfördelning av medel gentemot kommunala bolag på 50 264 850 kronor, dvs samma summa som
hyressänkningen som redovisas som besparing i vår budget.
27,8 miljoner står Futurum för, som iom detta får i direktiv att nolla sitt resultat. Genom att slopa vinstkravet hämtas de
förlorade hyresintäkterna hem inom bolagets egen ram. En del av denna summa avser också den del som bolaget skulle
behöva betala i skatt på sitt resultat om bolaget skulle göra ett resultat liknande vad man gjort tidigare år.
Kvar återstår 22 434 850 som kan behöva täcka upp eventuella ofinansierade driftskostnader inom berörda bolag.
Uppgifter/anställningar motsvarande dessa poster flyttas därefter över från berörda bolag till kommunen. Varmed vi redovisar
en ökad kostnad på 22 434 850. För enkelhetens skull allokerar vi denna kostnad till programområde Barn och utbildning.
Effekten avseende lokaltilldelningsersättning för fristående aktörer inom F-9 blir för kommunen +10 143 600 kronor.
Därutöver föreslår vi också:
•

10% hyressänkning för de kommunala gymnasieskolorna.

Våra kommunala bolag kompenseras för 11 942 900 enligt samma modell som för ovannämnda 22,4 miljoner inom
grundskoleområdet. Även dessa placeras under BoU. Redovisas som hyressänkning samt ökad kostnad.
Effekten avseenden lokaltilldelningsersättningen för de fristående gymnasieskolorna blir för kommunen +2 633 400 kronor.

Total besparing för kommunen: 10 143 600 + 2 633 400 = 12 777 000
Utöver det sker dessutom besparing med respektive procentsats avseende planerade driftkostnadskonsekvenser (hyror) inom
grundskola och gymnasium som följd av hyressänkningarna.
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Programnämnd Social välfärd

Slopat effektiviseringskrav Social välfärd
Vi slopar effektiviseringskravet för social välfärd. Det behövs mer här, inte mindre.

Resursförstärkning äldreomsorgen
Vi skjuter till 48 miljoner till äldreomsorgens kärnverksamheter. Pengarna ska användas till bättre arbetsvillkor och fler
kollegor, som ska anställas enligt de språk- och kompetenskrav vi vill införa i enlighet med vårt valprogram.
Pengarna ska också räcka till att kunna genomföra utökad service och omsorg gentemot brukarna.

Coronasatsning äldreomsorgen
Pengarna ska användas till att kunna erbjuda kostnadsfri hjälp med inhandling av matvaror för personer inom riskgrupper.
Det kan antingen ske genom att kommunens anställda får göra det eller att delar av pengarna används som föreningsbidrag
och/eller stipendium till ideella krafter som ställer upp och gör det gratis.
Pengarna ska också nyttjas till inköp av skyddsutrustning i syfte att hindra smittspridning.

Coronaanpassad ensamhetsbekämpning äldreomsorg
Örebropartiet förespråkar i vanliga fall både stavgång för pensionärer samt vårt förslag om social hemtjänst, som
komplement till den vårdande.
Nu när det råder en pandemi ser vi det inte som en god idé att utöka besöken för personer inom riskgrupperna. Det är dock
väldigt jobbigt att sitta ensam om dagarna, vi föreslår därför en Corona-anpassad variant av en social hemtjänst. Detta i form
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av att anställa personer som har till uppgift att socialisera med våra äldre via telefon eller, om möjligt, i andra former som
lämpar sig.

Matsatsning – äldreomsorgen
Vi avsätter 10 miljoner i syfte att kunna erbjuda bättre men billigare (subventionerad) mat inom äldreomsorgen.

Deltid till heltid
Vi avsätter 4 miljoner för att skynda på processen med att omvandla deltidstjänster till heltidstjänster.

6h arbetsdag på prov
I likhet med vad Vänsterpartiet brukar föreslår är även vi i Örebropartiet intresserade av att införa 6h arbetsdag på prov. Det
skulle då röra sig om att införa 6h arbetsdag på en enhet inom äldreomsorgen för att se vad det skulle kunna ge för eventuella
resultat på personalens hälsa och produktivitet samt vad det skulle ge för effekt på verksamheten.

Extrasatsning LSS
Vi avsätter 10 miljoner extra till LSS-insatser utöver vad som redan finns med i ÖSB.

Riktad satsning mot hemlöshet
Ingen kommunmedborgare ska vara hemlös. Vi avsätter 17 miljoner i en riktad insats med syftet att bekämpa hemlösheten.
Särskilda kommunanställda ska ansvara för att varje kommunmedborgare som är hemlös ska få hjälp att ta itu med det.
Det kan röra sig om finansiell hjälp, det kan röra sig om missbruk och det kan röra sig om psykisk ohälsa som man behöver
hjälp med. Det saknas ofta ett helhetsgrepp om de här sakerna, istället slussas dessa individer runt mellan olika instanser.
De här pengarna ska gå till att koordinera insatser i syfte att hjälpa människor ut ur sin hemlöshet och, om möjligt, till en
egen försörjning. Det krävs individanpassade strategier och insatser för att kunna råda bot på situationen.
Pengarna ska också gå till att kunna erbjuda bostäder på kort och längre sikt. På kort sikt ska kommunala lokaler som gapar
tomma nattetid kunna disponeras i syfte att inhysa hemlösa och på längre sikt ska kommunen erbjuda bostadslösningar.
Svenska medborgare ska prioriteras.

Satsning fattigpensionärer
Det här är ursprungligen ett förslag från Sverigedemokraterna som faller oss i Örebropartiet väl i smaken! I likhet med
Sverigedemokraterna är vi för en särskild satsning på fattigpensionärer. Denna finns beskriven i SD:s budget sid 19. Den går
ut på att ge ett presentkort på 3000 kronor till de lite drygt 4000 pensionärer i Örebro som har det sämst ställt.
Dessa pengar kan nyttjas hos lokala näringsidkare, vilket i sin tur skulle gynna det lokala näringslivet.

Extrasatsning kvinno- och hedersvåldsrelaterat
Vi vill stärka insatserna för att bekämpa våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld. Därför avsätter vi 2 miljoner extra till
detta.

Besparing socialfilial i Vivalla
Vi tror inte att socialfilialen i Vivalla genererar ett mervärde till kommunen varmed vi genomför en besparing där på 2
miljoner.
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Programnämnd Samhällsbyggnad

Återinfört högkostnadsskydd inom färdtjänsten
För ett år sedan försökte Örebropartiet stoppa kommunstyret från att slopa högkostnadsskyddet inom färdtjänsten.
Ursprungligen sa man att nedskärningen skulle generera över 8 miljoner. ÖP, MP, L, V och SD lyckades dock få igenom en
återremiss av ärendet varmed det kom tillbaka till Kommunfullmäktige i december. Då visade det sig att styret överskattat
besparingspotentialen i förslaget och justerade därför beloppet till 1-3 miljoner. Tillsammans med M röstade styret igenom
förslaget ändå.
Vi avsätter därför 3 miljoner för att återinföra högkostnadsskyddet inom färdtjänsten.

Örebropartiets fritidsaktivitetssubvention för barn och unga
Vi vill möjliggöra för samtliga barn och ungdomar, i åldrarna 7-15 år, att få en fritidsaktivitet subventionerad upp till ett
värde av 1000 kronor per år. Subventionen ska kunna nyttjas till en rad fritidsaktiviteter som exempelvis idrottsutövning,
musik eller dans. Subventionen ska kunna helt eller delvis finansiera föreningsmedlemskap och/eller utrustning.

Förstärkning bibliotek, inklusive sportotekssatsning
Vi satsar 600 000 extra på biblioteken. Dels för att kunna ha vissa bibliotek öppna längre men också för att påbörja
inkorporeringen av Sportotek inom ramen för de kommunala biblioteken. Sportotek är som bibliotek, fast istället för att låna
böcker så lånar man sportutrustning.

Bostadsförmedling
Vi vill införa en bostadsförmedling för en effektivare ruljangs på bostadsmarknaden.

Taxesubvention/näringslivspaket
Vi avsätter 4,4 miljoner i syfte att reducera taxorna för upplåtelse av offentlig platsmark och avgifter för tillsynsbesök, i
enlighet med vad vi motionerat om Kommunfullmäktige i september 2020.

Slopade bidrag politiska ungdomsförbund
Vi slopar bidragen till de politiska ungdomsförbunden. Partierna har partistöd de kan dela med sig av.
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Slopade bidrag för segregerande föreningar och studieförbund
Vi slopar bidragen till de föreningar vi anser verka för en förvärrad segregation av det svenska samhället. Hit räknas olika
föreningar som har till syfte att bevara utländska kulturer och identiteter. Här finner vi även studieförbund med kopplingar till
det muslimska brödraskapet samt studieförbund som är bidragande till att islamister kan flytta fram sina positioner.
De här krafterna ska inte erhålla skattemedel för sina verksamheter.

Generell besparing föreningar och studieförbund
2019 la Örebro kommun ca 200 miljoner på föreningar och studieförbund. 2020 är den siffran uppe i ungefär 150 miljoner.
Vi drar en hyvel över föreningsramen och reducerar den med 10%, efter det att beloppet justerats för segregerande föreningar
och studieförbund. Kvar blir 145 miljoner, där 10% motsvarar 14 509 000.

Driftkostnadskonsekvenser pga minskade investeringar
Till följd av nerbantat investeringsprogram frigörs 3,3 miljoner.

Besparing lokalkostnader
Merparten av verksamheterna inom Stadsbyggnadsförvaltningen har uppgett att de klarar av sina respektive arbetsuppgifter
mycket väl trots att många tvingas jobba hemifrån pga pandemin.
Vi ger Programnämnd samhällsbyggnad i uppdrag att effektivisera sina lokalkostnader för ett belopp om 3 miljoner.

Besparing Open Art
Örebropartiet vill låta barnen ställa ut på Open Art istället. Det är något vi lagt en motion om.
Genom att låta barnen ställa ut på Open Art kan vi spara enormt mycket pengar utan att behöva lägga ner utställningen.
Vi genomför därför en besparing på Open Art motsvarande 4,2 miljoner.

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (Vuxam)

Vi slopar det generella effektiviseringskravet inom Vuxam och ställer om det till ett riktat effektiviseringskrav gentemot
migranter och fusk istället.
Vi misstänker att kommunen går miste om en hel del skattemedel till följd av felaktigt utbetalda bidrag. Vi tror att man skulle
kunna komma åt det här genom riktade satsningar mot bidragsfusk. Vi ger därför Vuxam i uppdrag att effektivisera inom
nämnda områden.
Vi hämtar även hem 853 000 till följd av nerbantat investeringsprogram inom Vuxam.
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Landsbygdsnämnden

Vi genomför inga förändringar, gentemot ÖSB, inom dessa ramar.

Kommunstyrelsen - Kommunledning

Satsning e-demokrati
Kommunen har kompetens nog att kunna möjliggöra för demokratiska innovationer på kommun-hemsidan. Vi vill se utökade
möjligheter till direktdemokratiskt inflytande.
Dels vi vill möjliggöra för digitala namninsamlingar, dels för digitala rådgivande omröstningar.

Halvering av kommunalrådsarvoden
Vi halverar kommunalrådsarvodena, i enlighet med vad vi yrkat om i Kommunfullmäktige i januari 2019.
Det genererar 6,8 miljoner plus synergieffekter på nämndarvoden och bolagsstyrelsearvoden – då dessa sätts i relation till
kommunalrådsarvodena.
Den totala besparingen uppgår till 12 miljoner.

Slopad gratisfika för politiker
Vi slopar det skattesubventionerade fikat som vi politiker åtnjuter. Vi har även lagt en motion om det här.

Sänkt partistöd
De politiska kanslierna erhåller cirka 30 miljoner per år. Vi sänker partistöden med 6,1 miljoner.
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Kommunstyrelsen – Kommunstyrelseförvaltningen

Trygghetssatsning: Örebrogardet
Örebropartiet vill upprätta en kommunal vaktstyrka i syfte att avlasta polisen. Vi vill även uppföra fler kameror i det
offentliga rummet. Vi kallar satsningen för Örebrogardet.

Besparing kommunikatörer
Vi genomför en besparing på kommunstyrelseförvaltningens kommunikatörer. På så sätt frigör vi 20 miljoner.

Besparing onödiga direktörstjänster
Örebropartiet vill ta bort tjänsterna ”hållbarhetsdirektör”, ”kommunikationsdirektör” och ”förnyelsedirektör”. De tillför inget
mervärde och är således onödiga.
Vidare vill vi göra om tjänsterna ”Näringslivsdirektör” samt ”IT-direktör” till chefer inom sina respektive områden men med
lägre lön.
Beräknad besparing: 5,5 miljoner.

Sänkta direktörslöner
Vi sänker lönerna för direktörerna varmed vi frigör ett belopp på 1,7 miljoner.

Besparing förvaltningschefer, verksamhetschefer och övriga chefer
Vi genomför besparingar på olika chefsbefattningar. Pengarna hämtas genom en kombination av sänkta löner och
uppsägningar av tjänster.

Besparing chefers löneökningstakt
Vi minskar löneökningstakten för de chefer som tjänar mest varmed vi frigör 4,5 miljoner.
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Besparing värdegrundsrelaterat
Vi ser möjligheter att genomföra besparingar till ca 15 miljoner inom det område som vi kallar för ”värdegrundsrelaterat”.
Hit räknas symbolaktioner, värdegrundsdiplomeringar, måldokument utan mål, policydokument utan funktion och konsulter
och kommunanställda som har till uppdrag att producera dessa med tillhörande kostnadsdrivande konsekvenser för
kärnverksamheten.

Konferens och representation
Riktade sparkrav avseende konferens och representation åläggs hela kommunen. Målet är att spara 6 miljoner.

Örebropartiets tolkpolicy
Efter tre års vistelse i Sverige ska man ha hunnit lära sig så pass bra svenska att man inte ska behöva tolk. Det ska vara
huvudregeln, att man får språktolksstöd de första tre åren i Sverige men därefter får man bekosta stödet själv. Såvida det inte
föreligger särskilda skäl.
Vi vill införa tolk till självkostnadspris för de individer som vistats i Sverige längre än tre år.
Vi tror att vi skulle kunna reducera tolkkostnaderna med 6,25 miljoner.

Besparing HR-avdelningen
När HR-medarbetare kan ägna sig att producera ”Sveriges bästaste chefspod” framgår det med all önskvärd tydlighet att det
går att genomföra neddragningar på HR-avdelningen. 1,3 miljoner ska hämtas genom neddragningar inom HR-avdelningen.

Kommunal Second Hand
Samtidigt som skola och äldrevård åläggs med ”generella effektiviseringskrav” så renoverar finfolket på rådhuset sina
korridorer och kontor, där fullt fungerande möbler kastas till förmån för nya.
Slöseriet i den kommunala verksamheten är enormt. Vi gör oss av med miljontals kronor i ren kapitalförstöring när vi varje år
byter ”det gamla” mot ”det nya”.
Istället för att kasta utrustning vill vi i Örebropartiet införa en kommunal second hand, där utrustning som vi inte längre
använder helt enkelt säljs av.
Det kan röra sig om allt ifrån skåp, pärmar, stolar, köksredskap, tavlor, bilar, gräsklippare, datorer, skrivbord, lampor, osv.
Allt inom den kommunala verksamheten som inte längre nyttjas av kommunen men som kan återanvändas av andra ska gå
till en kommunal second hand.
Vi har räknat på att vi skulle kunna få in minst 600 000 per år den vägen och det är lågt räknat.

Stadsrevisionen och valnämnden

Stadsrevision och valnämnd är oförändrade, dvs de är identiska med ÖSB.
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Kommunstyrelsen – Kommungemensamt

Besparing Örebrokompaniet
Vi genomför en rejäl besparing på Örebrokompaniet. Vi tycker inte att kommunen ska ägna sig åt att skattefinansiera
marknadsföring, det är sådant som vi tror att Örebroarna klarar av bäst på egen hand.

Besparingar Länsteatern och Länsmusiken
Vi drar ner 1,8 miljoner på teatern och 9 miljoner på musiken. De här verksamheterna får i uppdrag att göra sig mindre
beroende av kommunens skattemedel.

Besparing konsulter
Konsultinköpen ska minska med minst 5 miljoner.
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Kommunstyrelsen – kommungemensamma stadsbidrag

Inga förändringar görs gentemot ÖSB.

Utrymme för kommunstyrelsen

Minskat utrymme KS/KSU oförutsedda
Vi minskar utrymmet för oförutsedda kostnader, men behåller ändå 4 miljoner inom ramen för KS oförutsedda.

Utförsäljning av konst
Örebro kommun äger över 8500 konstverk till ett samlat värde över 50 miljoner. En fjärdel av konsten är inte ens utställd.
Det är rent vansinne att vi sitter inne på sådana enorma summor samtidigt som kommunstyret genomför nedskärning efter
nedskärning inom den kommunala kärnverksamheten.
Örebropartiet vill sälja ut delar av konstbeståndet.

Slopa enprocentsregeln
Vi slopar enprocentsregeln och de årliga konstinköpen. Det här är pengar som ska gå till den kommunala kärnverksamheten,
inte till konst.
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Driftkostnadskonsekvenser pga hyresjustering skolan
Till följd av Örebropartiets hyresjustering inom skolan justeras driftskostnadskonsekvenser som härrör till skolhyra, i detta
fall avses den del av skolhyran som budgeterats under KS i ÖSB.

Jämställdhetsdelegationen
Onödig symboldelegation under KS som inte genererar annat än kostnadsökningar. Den plockar vi 50 000 från.

Nej till Kulturkvarteret
Örebropartiet har försökt att stoppa byggnationen av Kulturkvarteret. Dessvärre blev vi nerröstade av alla andra partier.
Vi vill fortsatt bli av med Kulturkvarteret. Fastigheten bör användas i syfte att generera pengar snarare än att kosta pengar.
Därför drar vi bort dess driftskostnader. Hyresrabatten på 3 miljoner återgår till Örebroporten.

Driftkostnadskonsekvenser pga minskande investeringar
Som följd av minskade investeringar under kommunstyrelsen, bland annat digitaliseringssatsningar, minskar driftkostnaderna
med 3,5 miljoner.

Finansiering och verksamhetens intäkter och kostnader
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Direktiv till nämnder och bolag
Direktiv till nämnder
Se nämndreglemente:
https://www.orebro.se/download/18.1f9a155f167b1088ce6113d/1580375171150/N%C3%A4mndreglementen%20f%C3%B6
r%20%C3%96rebro%20kommun.pdf

Direktiv till bolag
Här anger vi särskilda bolagsdirektiv och tillägg till nu rådande direktiv. I händelse av att direktiv står mot varandra ska de
nedan listade direktiven betraktas som överordnade:
•
•

Varje bolag ska hädanefter ha en skyldighet att lämna ut handlingar till en kommunfullmäktigeledamot om
ledamoten så begär.
Bolagen ska sänka löner för de direktörer, chefer och anställda som uppbär ersättning som överstiger 60 000 kronor
i månaden. Bolagen ska inkomma till kommunstyrelsen med rapport för respektive löneöversyn.

ÖBO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

ÖBO ska utöka sitt ägande och sin makt över bostadsmarknaden.
ÖBO ska bygga billigare bostäder.
En större del av ÖBO:s ackumulerade vinst ska användas för att kunna hålla hyrorna nere.
ÖBO ska anta en strategi för att inom en tioårsperiod minska sin skuld så pass att bolaget kan pressa sina hyror
under den gängse rådande nivån på marknaden. Detta i syfte att hålla nere hyresnivåerna i hela Örebro.
ÖBO ska börja bygga kommunalt ägda villor.
ÖBO ska uppföra fler kommunalt ägda radhus och kedjehus.
ÖBO ska beakta aspekter som segregation och assimilering i sina hyrespolicies, i syfte att förhindra att fler
områden får en för hög grad av invandrade invånare (då detta försvårar assimileringsprocessen).
ÖBO ska minimera kostnader gällande konst och utgifter som inte direkt relaterar till bolagets kärnverksamhet och
metod för att nå sina övergripande mål.
ÖBO ska, i händelse av kraftig nedgång på bostadsmarknaden, ha kapacitet att förvärva bostäder från örebroare, i
gengäld mot att den tidigare ägaren får hyra sin tidigare bostad till en hyrespenning under den gängse rådande
nivån under en lång tid framöver. Syftet är att kraftigt utöka det kommunala bostadsbeståndet samtidigt som man
hindrar örebroare från att bli hemlösa i händelse av bostadskrasch. ÖBO går då emellan banken och den boende
genom att köpa upp bostaden och trygga en hyresinkomst för bolaget för många år framöver.
ÖBO ska anlägga fler parkeringsmöjligheter i anslutning till sina uppförda objekt.

Futurum
•
•
•

Futurum ska möjliggöra för den typ av hyresjusteringar inom BoU som Örebropartiet föreslår.
Futurum ska bygga billigare.
Futurum ska använda standardiserade modullösningar i de fall det går, i syfte att pressa byggkostnaderna.

Örebroporten
•

Örebroporten ska, i de fall deras fastigheter berörs, möjliggöra för den typ av hyresjusteringar inom BoU som
Örebropartiet föreslår.

Länsteatern och Länsmusiken
Bolagen ska göra sig mindre beroende av skattebidrag från Örebro kommun. De ska hitta fler intäktskällor att finansiera sina
respektive verksamheter med.
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Taxor och avgifter
I och med beslut om kommunbudget fattas även beslut om hushållsavfallstaxa, taxa för vatten och avlopp (VA),
bygglovstaxa, plantaxa, parkeringstaxa, taxa för industrispår, taxa för offentlig kontroll av livsmedel samt taxa för prövning
och tillsyn enligt alkohollagen.
Övriga taxor är redan fastställda eller sker genom fastställd uppräkning
Följande taxor sätts i samma nivå som förslag enligt ÖSB:
-

Hushållsavfallstaxa
Plantaxa
Taxa för industrispår
Lantmäteritaxa
Social välfärds taxor för 2021
Taxorna inom miljöområdet.

Örebropartiets taxeförändringar gentemot ÖSB
Bygglovstaxa
Örebropartiet hänvisar till reservation lagd i Byggnadsnämnden. Vi vill skicka förslaget om höjd bygglovstaxa på återremiss.
Vi är positivt inställda till att vikta taxan så att större aktörer bidrar mer efter sin förmåga än vad de gör i dagsläget. Vi är
däremot oroliga för att taxans förslag i sin helhet kan komma att innebära en oskäligt stor höjning

Avgifter för upplåtelse av offentlig platsmark
Örebropartiet hänvisar till yrkande lagt i KF i september 2020. Vi vill återställa denna taxa till den nivå som var rådande
innan beslutet för ÖSB i oktober 2019. Detta har vi också budgeterat för.
Det kan mycket väl finnas anledningar till att höja denna taxa, men då vill vi att det ska ske i dialog med berörda aktörer.
Både kommunen och berörda aktörer tjänar på att det finns en förutsägbarhet gällande intäkter och utgifter.

Parkeringstaxa
Örebropartiet motsätter sig ÖSB:s förslag till förändrad parkeringstaxa.
Vi vill se ett helt annat helhetsgrepp för parkeringar och parkeringsavgifter i Örebro kommun. Detta i enlighet med vårt
valprogram.
Vi vill sänka parkeringsavgifterna och upprätta fler parkeringsplatser, genom att bland annat förändra parkeringsnormen som
gäller vid byggnationer och detaljplanehandläggningar.
Vi vill också se en lösning där boende erbjuds avgiftsdispens inom en viss radie från sin bostad, beroende på var i kommunen
man bor.
•

Vi yrkar därför på att nuvarande förslag återremitteras och görs om i enlighet med de direktiv som anges ovan.

VA-taxa
Örebropartiet motsätter sig ÖSB:s förslag till höjning av VA-taxa. Inför 2020 höjdes taxan med 16%, nu vill man höja den
ännu en gång, denna gång med 15% till.
Det här håller inte. Man kan inte hålla på och lappa och laga på det här sättet. Det visar tydligt att de politiker som har ansvar
för de tekniska delarna brister i sina uppdrag.
Vi yrkar att VA-taxan förblir på samma nivå. De uteblivna intäkterna på 25 miljoner kompenseras genom att slopa BRTsatsningen.

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
Örebropartiet saknar tillräckliga beslutsunderlag gällande procentuell höjning och eventuella konsekvenser av detta. Därför
yrkar vi på återremiss av ärendet.
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Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen
Örebropartiet yrkar avslag till ÖSB:s förslag om höjd taxa. Taxehöjningen motiveras med att man anställt fler personer för att
kunna genomföra fler tillsynsbesök, något som då ska ha gjort verksamheten dyrare. Logiken går inte ihop. Om fler besök
genomförs borde också intäkterna öka. Man kan inte komma i efterhand och be om pengar för att man valt att spräcka sin
finansiella ram.
Varför anställs fler personer om kommunen inte tjänar på det?
•

Vi yrkar istället att taxan ska förbli oförändrad.

